
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/110/2016 

RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finan-

sach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2016 Nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gosty-

nińskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 219.853,30 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną 

kwotę 473.709,76 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 53.330.141,47 zł. 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 219.853,30 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 372.193,76 zł 

tj. do kwoty 51.480.296,91 zł 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 101.516,00 zł, tj. do kwoty 1.849.844,56 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. 

„Dochody na 2016 rok”. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.131.585,81 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną 

kwotę 1.862.942,27 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 55.601.824,89 zł. 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.093.585,81 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 

1.345.656,31 zł, tj. do kwoty 52.263.293,67 zł. 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 38.000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 

517.285,96 zł tj. do kwoty 3.338.531,22 zł.  zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniają-

cym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2016 rok”. 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem nr 3 

do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 

2016 rok”. 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem 

nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 

2016 rok”. 

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 

2016 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budże-

towej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej 

prognozy finansowej”. 
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6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych 

w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialne-

go”. 

7. Wprowadza się zmiany w § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 2.271.683,42 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) Nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 2.271.683,42  zł. 

2. Przychody budżetu w kwocie 2.321.683,42 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 50.000,00 zł 

(spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki w wysokości 50.000,00 zł) oraz pokrycie deficytu w wysokości 

2.271.683,42 zł. 

3. Przychody budżetu w wysokości 2.321.683,42  zł. Rozchody budżetu w wysokości 50.000,00 zł. 

8. Wprowadza się zmiany  w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r. zgodnie z załącznikiem 

nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody 

budżetu w 2016 r.”. 

9. Wprowadza się zmiany w § 5 uchwały budżetowej na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie:  

Limit zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00  zł, 

10. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do 

niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2016 r.”. 

11. Wprowadza się załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów niezali-

czanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

  

 Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego: 

Katarzyna Osowicz-Szewczyk 
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